
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

   หนา้ 1 จาก 12 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  CPT-SQ001 EAPE TOWN 7D4N DEC18-SQ-W07 

  Easy Cape Town 

7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

• ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าหมนุรอบตัวเองขึน้สูจ่ดุชมววิดา้นบน Table Mountain 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยธ์รรมชาติ

ของโลก 

•  ลอ่งเรอืไปชมแมวน า้ นกเพนกวนิ ชมทศันียภาพอันงดงามทีแ่หลมกูด๊โฮป    (Cape of Good 

Hope)  เดนิเลน่ยา่นวคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์

• อสิระหรอืเลอืกซือ้ทัวรเ์สรมิพเิศษ เปิดประสบการณ์ใหมค่รัง้หนึง่ในชวีติ ทวัรด์ าน า้ชมฉลามขาว 

***อาหารพเิศษ !!! ล ิม้รสกุง้มงักรจากแอฟรกิาใต ้*** 

ราคาเร ิม่ตน้   49,900.- 
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ส าหรบัผูท้ ีม่อีายตุ า่กวา่ 18 ปี (ดขูอ้มลูทา้ยโปรแกรม) 

ตอ้งมสี าเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีาร

ประทบัตรารบัรองจากสถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่น ัน้ 

 

         ก าหนดการเดนิทาง          
  
วนัที ่  08-14 ส.ค. 61, 05-11 ก.ย. 61 49,900.- 

วนัที ่  17-23 ต.ค. 61, 31 ต.ค. - 06 พ.ย. 61 49,900.- 

วนัที ่  14-20 พ.ย. 61, 28 พ.ย. - 04 ธ.ค. 61 49,900.- 

วนัที ่  12-18 ธ.ค. 61 49,900.- 

  

      เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอืเทยีบเทา่  

1 กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์  ✈ ✈ ✈  

2 สงิคโปร ์– เคปทาวน ์– ฟารม์นกกระจอกเทศ - Table Mountain                      ✈ O O 
STAY EASY CAPE 
TOWN 

3 
ลอ่งเรอืชมแมวน ้า – นกเพนกวนิ – ไซมอนทาวน ์– แหลมกูด๊โฮป -  

เคปทาวน ์- วคิตอเรยี แอนด ์อัลเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์                     
O O X 

STAY EASY CAPE 

TOWN 

4 
เมอืงพารล์ – ชมไร่องุ่น – กจิกรรมสอ่งสตัวเ์กมไดรฟ์  Aquila   

Game Reserve & Safari 
O O O 

STAY EASY CAPE 
TOWN 

5 อสิระเทีย่วในเมอืงเคปทาวนห์รอืเลอืกทวัรเ์สรมิเพิม่เตมิ O X X 
STAY EASY CAPE 
TOWN 

6 เคปทาวน ์– สงิคโปร ์  O ✈ ✈  

7 กรุงเทพฯ   ✈ ✈  ✈  

 

 

 

   โปรแกรมการเดนิทาง   
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วนัที ่1: กรงุเทพฯ  

18.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิสงิคโปร ์

พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

21.00 น. ออกเดนิทางสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ 981 

วนัที ่2: สงิคโปร ์– เคปทาวน ์– ฟารม์นกกระจอกเทศ - Table Mountain                

00.25 น. ถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

02.00 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ 478 

09.45 น. ถงึสนามบนิเคปทาวน ์ประเทศแอฟรกิาใต ้(South Africa) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 

ชัว่โมง) เมืองเคปทาวน์นัน้เป็นเมืองสวยตดิอันดับ 1 ใน 5 ของโลก อีกแห่งทีท่่านไม่ควรพลาดในการ

ไปเยือนครัง้หนึง่ในชวีติ  ทัง้ในยุคใหม่ทีเ่มืองนี้เคยไดร้ับเกียรตเิป็นเจา้ภาพแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 

2010 ทีผ่่านมา แลว้ยังเป็นเมอืงเกา่แกก่ว่า 300 ปี อกีทัง้สภาพอากาศที่คอ่นขา้งบรสิทุธิเ์กอืบตลอดทัง้

ปี ดว้ยเป็นเมอืงทีม่ลีกัษณะคลา้ยอ่าง มลีมพัดแรงจนพัดเอามลพษิตา่งๆออกไปหมด  เนื่องดว้ยลกัษณะ

ภูมปิระเทศทีต่ัง้อยู่ทางตอนใตส้ดุของประเทศ มีแหลมกู๊ดโฮปทีย่ื่นออกไประหว่าง มหาสมุทรอนิเดยี 

และมหาสมุทรแอตแลนตคิ ปัจจุบันนี้มคีวามใหญ่เป็นอันดบัสามและเป็นเมอืงหลวงฝ่ายนติบิัญญัตขิอง

แอฟรกิา นอกจากเมืองพรทิอเรีย และบลูมฟอนเทน ซึง่เป็นเมืองหลวงดา้นการบรหิารประเทศ และ

ศูนยก์ลางทางฝ่ายตุลาการ น าท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนัน้ น าท่านเดนิทางไป

สมัผัสชวีติสตัวอ์ันป็นเอกลกัษณ์ของเมอืง คอืนกกระจอกเทศ ณ ฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ ทีม่ชีือ่เสยีง

ของเมอืง West Coast Ostrich Farm  เรยีนรูเ้รือ่งราวอันน่าสนใจยิง่ของนกกระจอกเทศ ทีม่จีุดเดน่

คอื เป็นสตัวปี์กขนาดใหญ่แตแ่ทนทีจ่ะใชปี้กบนิกลับมคีวามช านาญในการใชข้าวิง่ไดอ้ย่างรวดเร็วทีส่ดุ

ในโลกเลยเลยทเีดยีว แถมปัจจุบันยังเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิส าคญัของประเทศอกีดว้ย 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

เมนจูากเนือ้และไข ่ของนกกระจอกเทศ 

บา่ย น าท่านขึน้กระเชา้หมุนรอบตัวเองแบบ 360 องศาสู่ ภูเขาโต๊ะ หรอื Table Mountain 1ใน 7 ส ิง่

มหัศจรรยข์องโลกทางธรรมชาต ิ(New 7 Wonders of Nature) ทีต่ัง้อยู่ทางทศิใตข้องเมืองเคป

ทาวน์ เป็นภูเขาทีม่ีความสงูระดับ 3563 ฟุต มีลักษณะยอดเขาตัดขวางเรียบจนดูเหมือนโต๊ะ โดยเกดิ

จากการยกตวัของเปลอืกโลกประกอบกบัการกดักร่อนโดยลมฝน  บนยอดเขามพีรรณพชืนานาชนดิและ

หลายชนิดเป็นพืชถิน่เดียวที่ไม่มีในที่ใดในโลก (Endemic Species) ขา้งบนภูเขานั้นมีธรรมชาตทิี่

สวยงามผสมผสานกันอย่างลงตัวผ่าน ภูเขา, หุบเขา สายน ้า และล าธาร น าท่านขึน้สูจุ่ดชมววิบนยอด

เขา โดยจากจุดนี้ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองเคปทาวน์โดยรอบไดท้ัง้หมด (ทัง้นี้การน่ังกระเชา้ตอ้ง

ขึน้กบัสภาพอากาศอกีดว้ย หากมกีารปิดท าการทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดย

ทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั) 
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ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก STAY EASY CAPE TOWN หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที ่3: ลอ่งเรอืชมแมวน า้ – นกเพนกวนิ – ไซมอนทาวน ์– แหลมกูด๊โฮป - เคปทาวน ์- 

วคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์                     

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูท่า่เรอืฮูทเบย ์(Hout Bay) เพื่อล่องเรือไปชมแมวน า้จ านวนมาก ทีพ่ากันมานอน

อาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทติย์อย่างมีความสุขกันตามธรรมชาตอิยู่บรเิวณ เกาะซลี (Seal 

Island) ซึง่เป็นวถิชีวีติน่ารักๆ อริยิาบทอันน่ามหัศจรรยข์องสตัวโ์ลกน่ารักอกีชนดิทีห่าดไูม่ไดใ้นบา้น

เรา  จากนัน้น าทา่นชมอกีสตัวโ์ลกน่ารักเฉพาะถิน่ทีน่่ารักน่าเอ็นดไูม่แพก้นัน่ันคอื เหลา่นกเพนกวนิ ทีม่ี

ถ ิน่อาศัยตามธรรมชาตอิยู่บรเิวณเมอืงไซม่อนทาวน ์(Simon Town) ที่มีบา้นเรือนของเหล่ามหา

เศรษฐีทีต่ัง้ลดหลั่นกันอยู่บนเชงิเขา หันหนา้ออกสูท่อ้งทะเลสคีราม เหล่าบรรดานกเพนกวนิสญัชาติ

แอฟรกิันตัวนอ้ยพากันเดนิตว้มเตีย้มอย่างมีความสขุกันอยู่บนหาดโบลเดอรอ์ันสงบเงียบนี้ ใหท้่านได ้

ถา่ยรูปและชมอริยิาบทน่ารักนี้อย่างสนุกสนาน 

เทีย่ง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

พเิศษ บรกิารทา่นดว้ย เมนกูุง้มงักร ทา่นละ 1 ตวั 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูแ่หลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนียภาพอันงดงาม ณ บรเิวณ 

Cape Point จุดส าคญัแห่งมหาสมุทรแอตแลนตกิตอนใต ้ดว้ยความยากของการเดนิเรอื ผ่านเสน้ทางนี้

ไปไดนั้น้ชา่งยากเย็น ท าใหม้ตี านานเรือ่งเลา่ของเหลา่กะลาสนัีกเดนิเรอื ทีก่ลา่วขานกนัมาเป็นเวลานาน 

ตัง้แต่อดีตทัง้การหายสาบสูญไปอย่างไรร้่องรอย ดว้ยกระแสคลื่นลมอันโหดรา้ย สภาพอากาศอัน

แปรปรวนเสมอ ท าใหม้ีการกล่าวถงึการกา้วผ่านอาณาเขตนี้ไปไดด้ว้ยความหวังยิง่นัน้ ชา่งยากเย็นไม่

นอ้ยทีเดียว  อันเป็นที่มาแห่งชือ่ของแหลมแห่งนี้ที่ตอ้งอาศัยความศรัทธาแห่งความหวังยิง่น่ันเอง 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปและพักผ่อนบรเิวณรมิอ่าว ย่านวคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์

(Victoria & Alfred Waterfront ) สถานทีพ่ักผ่อนตากอากาศ ในบรรยากาศก่อนค ่า อันงดงามรอ

ใหท้า่นไดส้มัผัส ทัง้รา้นอาหาร รา้นคา้ โรงภาพยนต ์บรเิวณทา่เรอืนัน้ อกีมุมมองทีต่า่งและน่าสนใจของ

เมอืงโรแมนตกินี้ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก STAY EASY CAPE TOWN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4: เมอืงพารล์ – ชมไรอ่งุน่ – กจิกรรมสอ่งสตัวเ์กมไดรฟ์  Aquila  Game Reserve & 

Safari 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองพารล์(Paarl) หรือทีรู่จ้ักกันในนาม “ไข่มุกแห่งไร่องุ่น”(Pearl of Winelands) 

อยู่ห่างจากเมืองเคปทาวน์ไปทางตะวันออกประมาณ 60 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีเมือง

พารล์(Paarl) นี้ถกูเรยีกตามโขดหนิแกรนติขนาดใหญ่ซึง่ตัง้อยู่บนภเูขาพารล์ (Paarl Mountain) เมอืงนี้

ถูกคน้พบเมื่อปีค.ศ. 1687 เป็นเมืองที่เก่าแก่ทางดา้นวัฒนธรรมและประวัตศิาตร์เป็นล าดับสามของ

ประเทศแอฟรกิาใต ้เมืองนี้ยังเป็นเมืองทีม่าอาคารบา้นเรือนหลากหลายรูปแบบอาทเิชน่ สไตลจ์อรเ์จยี 

สไตลว์กิตอเรีย และเคปดัตช ์เป็นตน้ ทางดา้นนอกของเมืองนัน้ คอืคุก Drakenstein ทีท่่านเนลสนั 

แมนเดลา(Nelson Mandela) ถูกคุมขังอยู่ที่นี่ เป็นเวลาหลายปี น าท่านชมไร่องุ่น Paarl of the 

Windlands ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศอันงดงามและเลอืกซือ้ไวนข์ ึน้ชือ่ไดต้ามอัธยาศัย จากนัน้น าทา่น

เดนิทางสูศู่นยอ์นุรักษ์สตัวป่์า Aquila Game Reserve & Safari เพื่อท ากจิกรรมสอ่งสตัว ์ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมงครึง่ 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าท่านน่ังรถ 4WD ท ากจิกรรมสอ่งสตัวห์รอืเกมไดรฟ์ (Game Drive) เพื่อชมวถิชีวีติของสตัวป่์า

แอฟรกิาจ านวนมาก และตามหา 5 ผูย้ ิง่ใหญ่ หรือ BIG FIVE (ชา้ง, แรด, ควายป่า, สงิโต, เสอืดาว) 

น่ันเอง ใหท้า่นไดส้นุกเต็มทีก่บักจิกรรมนี้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัเมอืงเคปทาวน์ 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม STAY EASY CAPE TOWN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5: อสิระเทีย่วในเมอืงเคปทาวนห์รอืเลอืกทวัรพ์เิศษเพิม่เตมิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มูล หรอื ค าแนะน า และ ทางบรษิทัไม่มรีถบรกิารส่ง 

คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดเป็นความรบัผดิชอบของตวัทา่นเอง  

 

อสิระเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิเพ ิม่เตมิ ด าน า้ฉลามขาวในกรงเหล็ก (Shark Cage Diving) ใหท้่านด า

น ้าดูปลาฉลามขาวภายในกรงเหล็กอย่างใกลช้ดิสดุพเิศษ และเปิดประสบการณ์ใหม่  ราคาทัวรท์า่นละ 

6,000 บาท ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อุปกรณ์ด าน ้า ผา้เชด็ตวั รถรับสง่-ไปกลบัโรงแรม (ออกเดนิทาง

เวลา 04.30 น. และเดนิทางกลบัถงึทีพ่ักประมาณเวลา 15.30 น.) 

** ไม่อนุญาตใิหเ้ด็กอายุต า่กว่า 11 ขวบด าน ้าลงในกรง** 

**ตอ้งจองลว่งหนา้ 15 วันกอ่นเดนิทาง และช าระคา่ใชจ้่ายพรอ้มคา่ทวัร*์* 

 

อสิระเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิเพ ิม่เตมิ ทวัรช์มิไวนท์ ีเ่มอืงสแตลเลนบอช (Stellenbosh) เมืองหลวง

แห่งการท าไวน์ เป็นเมืองเก่าแก่อันดับสองของแอฟรกิาใต ้ทีย่ังคงรักษาไวไ้ดใ้นสภาพทีด่เียี่ยม และ

สวยงาม เมืองนี้มีไร่องุ่นมากมาย และเป็นไร่องุ่นทีด่ ีมีโรงงานผลติไวน์แดง และมีบรกิารใหช้มิไวนก์นั
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ดว้ย ราคาทัวรท์่านละ 3,500 บาท ราคานี้รวม 2 wine tasting ค่าเขา้ชมไร่องุ่น  (ออกเดนิทางตัง้แต่ 

08.00 และเดนิทางกลบัถงึทีพ่ักเวลา 17.00) 

 ** ไม่รวมอาหารกลางวัน** 

 

อสิระเลอืกเทีย่วชมเมอืงเคปทาวน ์เชน่ ยา่นวคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์

(Victoria & Alfred Waterfront ) , ยา่น Green Market Square เป็นตลาดทีอ่ยู่ใจกลางเมอืง

เคปทาวน ์ซึง่มสีนิคา้หลากหลายชนดิมากมาย อาทเิชน่ ผา้ชนดิตา่งๆ สรอ้ยคอ หนา้กาก สนิคา้พืน้เมอืง 

ของฝากตา่งๆมากมาย , ยา่นมลายู (Malay Quarter) เป็นย่านทีม่บีา้นเรอืนสสีนัสดใสตดักนัไปมามี

ชือ่ว่า Bo-Kaap ซึง่เป็นชมุชนชาวมลายูทีอ่พยพมาอยู่ในเมอืง Cape Town นอกจากนี้ยังโดดเดน่จาก

บา้นเรอืนสฉูีดฉาดตามถนนหนิซอกเล็กซอกนอ้ยซึง่เป็นเอกลกัษณ์ส าคญัของยา่นนี ้

เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั       

บา่ย อสิระตามอัธยาศยั 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม STAY EASY CAPE TOWN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6: เคปทาวน ์– สงิคโปร ์ 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิของเมอืงเคปทาวน ์

10.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ 479 

วนัที ่7: สงิคโปร ์– กรงุเทพฯ 

06.10 น. ถงึสนามบนิสงิคโปร ์เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

09.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่SQ 972 

11.05 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ
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กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

โปรแกรม : Easy Cape Town 7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   08-14 ส.ค. 61, 05-11 ก.ย. 61, 17-23 ต.ค. 61, 31 ต.ค. - 06 พ.ย. 61, 

14-20 พ.ย. 61, 28 พ.ย. - 04 ธ.ค. 61, 12-18 ธ.ค. 61 
 

 
  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 49,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) - 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 8,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 49,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
49,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ   29,900.- 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั 

และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

 ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

 ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 ค่าประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญู

หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (ทา่นละ 20 USD)  

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (ทา่นละ 21  USD) 

 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี
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4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

 

 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึน้จริง และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้ (น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 
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    เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภท

อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่

ถ้าเข้าพกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ  หรือ อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิ์

ในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเตรยีมเอกสารการเดนิทาง ส าหรบัผูท้ ีม่อีายตุ า่กวา่ 18 ปี 

ต ัง้แตว่นัที ่1 มถิุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟรกิาใตก้ าหนดใหเ้ด็กที่
มอีายุต ่ากวา่ 18 ปี ทีเ่ดนิทางเขา้ หรอื ออก จากประเทศแอฟรกิาใต ้จะตอ้งมเีอกสาร
ดงัตอ่ไปนี ้

A. หากเดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา จะตอ้งม ี

• ส าเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจากสถานทูต
แอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้ 

B. หากเดนิทางกบับดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งม ี

• ส าเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจากสถานทูต
แอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้  

• หนังสอืยนิยอมทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรจากบดิา หรอื มารดาทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางมาดว้ย และ
หนังสอืยนิยอมตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 4 เดอืนกอ่นวันเดนิทาง  
     ในกรณีทีผู่ท้ ีม่อีายุต า่กวา่ 18 ปี และอยูใ่นการดแูลของบดิา หรอื มารดาเพยีงทา่น
เดยีว จะตอ้งม ี
• ค าสัง่ศาลทีใ่หส้ทิธใินการดแูลเด็กโดยสมบรูณ์แกบ่ดิาหรอืมารดาทีเ่ดนิทางพรอ้มกบัเด็ก 
• ในกรณีทีบ่ดิา หรอื มารดาทา่นใดทา่นหนึง่เสยีชวีติแลว้ ใหน้ าใบมรณะบตัรมาแสดง 

C. หากเดนิทางกบัผูใ้หญท่ีไ่มใ่ช ่บดิามารดา 
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• ส าเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจากสถานทูต
แอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้  

• หนังสือยนิยอมใหเ้ดนิทางที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบดิามารดา หรือผูป้กครองตาม
กฎหมาย และ 
• ส าเนาเอกสารบตัรประจ าตวัประชาชน ของบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย และ 

• ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดข้องบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย 
 

D. หากเด็กเดนิทางคนเดยีว 

• ส าเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจากสถานทูต
แอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้ และ 

• จดหมายรับรองของผูท้ีม่ารับเด็กทีป่ระเทศแอฟรกิาใต ้ตอ้งม ีทีอ่ยู ่และรายละเอยีดขอ้มูล

เพือ่การตดิตอ่ และ 
• ส าเนาเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนของผูท้ี่มารับเด็ก รวมถงึ วีซ่า หรือ ใบอนุญาตอยู่
อาศัย (หากมกีารขอตรวจสอบ) และทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิตอ่ไดข้องบดิามารดา 
หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย และบคุคลทีเ่ด็กจะไปอยูอ่าศัยดว้ยในแอฟรกิา เอกสารอยา่งใด
อยา่งหนึง่ 
• หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรจากบดิาและมารดา หรอืผูป้กครองตาม
กฎหมาย หรอื 
• เอกสารแสดงความยนิยอมของบดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนึง่พรอ้มกับ ค าสั่งศาลทีใ่ห ้
สทิธใินการดแูลเด็กโดยสมบรูณ์ 

โปรดทราบในใบแจง้เกดิจะตอ้งมีขอ้มูลของบดิาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่

ภาษาอังกฤษ จะตอ้งแปลเอกสารฉบับนั้นเป็นภาษาอังกฤษ และตอ้งไดร้ับการรับรองจาก
ประเทศทีอ่อกเอกสารฉบับนัน้ หากผูโ้ดยสารเดนิทางโดยทีไ่มม่เีอกสารเหลา่นี้ อาจถกูปฏเิสธ
ในการเดนิทางเขา้ หรอืเดนิทางออกจากประเทศแอฟรกิาใต ้

ขอ้ก าหนดทีร่ะบขุา้งตน้อาจไมม่ผีลบงัคับใชก้บัผูโ้ดยสารทีอ่ยูใ่นระหวา่งการเปลีย่นเครือ่ง เวน้
แต่ผูโ้ดยสารท่านน ัน้จ าเป็นตอ้งมวีซี่าในการเดนิทางผ่านควรยื่นหนังสือรับรองฉบับ
สมบรูณ์ระหวา่งกระบวนการขอวซีา่ในการเดนิทางผ่าน และผูเ้ดนิทางควรพกทัง้หนังสอืรับรอง
และวซีา่ตดิตวัไวข้ณะเดนิทาง 

ขอ้ยกเวน้ : 

• หากผูโ้ดยสารที่อายุต ่ากว่า 18ปี เดนิทางสู่แอฟรกิาใตก้่อนวันที่ 1 มถิุนายน พ.ศ.2558 
สามารถเดนิทางไดโ้ดยที่ยังไม่ตอ้งมีเอกสารเหล่านี้ โดยสามารถเดนิทางกลับหลังวันที่ 1 
มถินุายน พ.ศ.2558 ได ้
• ผูโ้ดยสารทีอ่ายุต ่ากว่า 18ปี ไม่จ าเป็นตอ้งมเีอกสารหากเป็นการเดนิทางผ่านเพื่อเปลีย่น
เครือ่งทีส่นามบนินานาชาต ิ
• ผูโ้ดยสารทีอ่ายตุ า่กวา่ 18ปี และถอืวซีา่แอฟรกิาใต ้ไมจ่ าเป็นตอ้งแสดงเอกสารเหลา่นี้ 
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• ในกรณีทีบ่างประเทศไดม้กีารรับรองชือ่ผูป้กครองอยา่งเป็นทางการในหนังสอืเดนิทางของ
เด็ก เอกสารเหลา่นี้สามารถใชย้นืแสดงหลักฐานแทนได ้(ตัวอย่างเชน่: หนังสอืเดนิทางของ
อนิเดยีทีม่รีะบชุือ่ผูป้กครองของเด็ก สามารถใชเ้อกสารนี้ยืน่แทนเอกสารใบแจง้เกดิได ้

 

 

 


